BASES 2n concurs TU RECOMANES, PREM REC
Segon concurs de booktrailers per recomanar el vostre llibre preferit en el que hi poden participar
infants fins a partir de 6 anys, joves i adults que visquin i/o estiguin escolaritzats a Ripollet.
Què és un booktrailer?
Un vídeo curt per presentar de manera breu i visual un llibre, sense mostrar-ne la trama completa
ni el desenllaç, de manera que suggereixi i generi l’ interès del lector per llegir aquell llibre.
Tens temps per a presentar el booktrailer fins el 13 d’abril de 2015.
PARTICIPAR ÉS MOLT FÀCIL:

•

Podeu presentar-vos individualment, fer un equip d’un màxim de 4 persones i/o
grup classe.

•

Trieu un llibre que vulgueu de la Biblioteca Municipal (còmic, novel·la, conte,
poesia, teatre...) i que us hagi agradat llegir.

•

Agafeu el mòbil o una càmera, graveu i editeu un vídeo de màxim 1 minut. Amb la
condició: que en algun moment aparegui el llibre físic i/o lector d’e-books o tablet.

Podreu guanyar premis per comprar material audiovisual i llibres. El jurat triarà un
guanyador i si ho considera oportú atorgarà accèssits.

Requisits
Les persones que vulguin participar en el concurs han de complir els requisits següents:
•

Concursar a nivell individual, formar un equip de màxim 4 persones i/o grup classe.

•

Cada persona i/o equip pot presentar únicament un booktrailer al concurs.

•

El booktrailer ha de correspondre a un llibre, de lliure elecció i de qualsevol gènere (còmic,
novel·la, conte, poesia, teatre...) i que estigui a la Biblioteca Municipal.

•

En el booktrailer ha d’aparèixer, en algun moment, almenys el llibre en suport físic
tradicional i/o un aparell lector de llibre electrònic o una tablet.

•

El booktrailer ha de tenir una durada màxima d’ un minut.

•

Els formats admesos seran tots els que siguin reproduïbles amb el programa VLC.

Termini i presentació dels treballs
El termini de presentació de candidatures i treballs comença el 9 de març i finalitza el 13 d’abril
de 2015.
S’entregaran a l’adreça b.ripollet@gmail.com indicant nom i cognoms (individual, cada
component del grup, i representant del grup classe), edat, e-mail de contacte, títol del llibre, autor
i editorial.

Categories i premis
Es faran 3 categories:
A/ Infants de 6 a 11 anys.
B/ Joves de 12 a 17 anys.
C/ Adults a partir de 18 anys.

El jurat format per persones vinculades a l’àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals i, per
membres del Patronat Municipal de Cultura i de la Regidoria de Joventut..., triarà un guanyador:

Categoria A. Premi de 90€ per a la compra de materials digitals (e-books/tablets )i/o llibres.
Categoria B. Premi de 150€ per a la compra de materials digitals i/o llibres.
Categoria C. Premi de 250€ per a la compra de materials digitals i/o llibres.
Si el jurat ho considera oportú pot atorgar accèssits premiats amb entrades de cinema, teatre i lots
de llibres.
Els criteris de valoració que tindrà en compte el jurat seran: la coherència argumental i la
creativitat dels booktrailers.
El veredicte i lliurament de premis és el 23 d’abril de 2015 a la Biblioteca Pública.

Característiques generals:

•

Els booktrailers presentats seran propietat de l’autor. Se n’autoritza la còpia, distribució i
l’exhibició a la Biblioteca sempre que se n’especifiqui l’autoria i que no es faci servir amb
finalitats comercials.

•

Els booktrailers que participin al concurs han de ser de creació pròpia i els autors han de
tenir els drets de les imatges.

•

La Biblioteca declina tota responsabilitat legal sobre el contingut dels booktrailers. Els
autors són els únics responsables legals del document i del seu contingut.

•

La presentació d’una obra al premi Tu recomanes
bases.

REC implica l’acceptació plena de les
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